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Voortgang besluitvorming
taakstelling sport
In de afgelopen maanden zijn de bij de
SFS aangesloten sportverenigingen
verschillende keren via de mail
geïnformeerd over de laatste stand van
zaken met betrekking tot de
implementatie van de voorstellen van de
SFS over de taakstelling Sport en de
besprekingen die met de wethouder
Pijnenborg hebben plaats gevonden als
ook over de bespreking van de
voorstellen in de gemeenteraad. Op 17
september jl. zijn de verenigingen na
afloop van de zgn “Ontmoeting”bijeenkomst van de Raad bij vv het
Vliegdorp nog bijgepraat.
Op 1 oktober is de gemeenteraad
uiteindelijk unaniem akkoord gegaan
met het hen voorgelegde
“Implementatieplan” (w.o. uitwerking
van de rapportage van de Kerngroep
sport, Tarievenbesluit en het voorstel
voor invulling restant taakstelling).
Rondom het voorstel voor de status
aparte van vv Vliegdorp konden enkele
raadsleden niet instemmen, maar er was
gelukkig wel een ruime meerderheid.
Ook de tarieven voor 2015 zijn daarmee
vastgesteld en inmiddels hebben de
verenigingen een “voorlopige” factuur
ontvangen omdat de individuele
gebruiksovereenkomsten waarop de
factuur gebaseerd is, nog niet door de
verenigingen zijn getekend. De
sportverenigingen kunnen deze in de
komende weken tegemoet zien.
Met deze besluitvorming kunnen nu
verschillende zaken verder worden
uitgewerkt, zowel bij de gemeente als
ook in de samenwerking tussen
gemeente en sportverenigingen via de
Sport Federatie Soest.
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ALV begin december
Voor begin december zal een extra
Algemene Ledenvergadering worden
uitgeschreven.
In het eerste gedeelte zal de gemeente
een presentatie verzorgen over hoe in de
gemeentebegroting de kosten voor
onderhoud en investeringen zijn
opgenomen en hoe deze de komende
jaren eruit ziet.
Daarnaast zullen de verenigingen vanuit
de gemeente worden geïnformeerd over
de gewijzigde opzet van de
afvalinzameling per 1 januari a.s. (het
scheiden van afvalstromen, verwijderen
van zwerfafval op en rond de
buitensportaccommodaties.
In het tweede gedeelte van de ALV zal
worden gesproken over de definitieve
invulling van het Solidariteitsfonds en de
overeenkomsten tussen SFS en
sportverenigingen die daarvan een
uitvloeisel zijn. Ook zal de nieuwe rol
van de SFS (gericht op een formelere
positie van de belangenbehartiging
sport) in relatie tot de gemeente Soest
worden toegelicht.
De datum wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt maar is afhankelijk van
de beschikbaarheid van degenen die een
inbreng moeten verzorgen.
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Visie op binnen- en
buitensportaccommodaties
Met het vaststellen van de voorstellen
over de taakstelling sport is tevens
besloten om op korte termijn een visie
op de behoefte aan binnen- en
buitensportaccommodaties op te stellen.
Op woensdag 11 november hebben de
sportverenigingen een vragenlijst
ontvangen die de basis zal zijn voor de
behoefte aan sportvoorzieningen in de
komende periode. Omdat ook het
Onderwijs van de
binnensportaccommodaties gebruik
maakt ontvangen de scholen eveneens
een dergelijke vragenlijst.
Elke sportvereniging zal nadat ze het
vragenformulier hebben ingevuld voor
een individueel gesprek met de
gemeente worden uitgenodigd om hun
bijdrage toe te lichten en hun specifieke
wensen nader te onderbouwen. De
gemeente heeft de SFS uitgenodigd om
bij deze gesprekken aan te schuiven.
Energiebesparing
Als uitvloeisel van het beleid op het
terrein van duurzaamheid van de
gemeente Soest en
subsidiemogelijkheden op investeringen
om energiebesparing te entameren,
vindt er op dit moment overleg plaats
tussen de gemeente en de SFS hoe ook
voor de sportaccommodaties
energiebesparende maatregelen kunnen
worden uitgevoerd. Gedacht kan daarbij
worden aan overgaan op LED-verlichting,
verbetering isolatie, aanpassen
verwarming en wellicht het realiseren
van zonnepanelen.
Per 1 januari 2016 is er een nieuwe
subsidieregeling van kracht welke
speciaal is gericht op
sportaccommodaties.
Binnenkort wordt nadere informatie
verwacht over de wijze waarop in Soest
het onderwerp energiebesparing wordt
uitgewerkt.

Aanpassingen in afvalinzameling
De gemeenteraad bespreekt deze maand
voorstellen van het verder doorvoeren
van afvalsplitsing bij de inzameling door
RMN. Bovendien wordt gewerkt aan een
regeling dat in het kader van algemeen
belang de sportverenigingen gebruik
mogen blijven maken van de
gemeentelijke afvalinzameling. Zij zullen
dan wel verdere afvalscheiding moeten
bevorderen als ook een beleid
ontwikkelen om het zwerfafval te
bestrijden. Wat betreft het zwerfafval
wordt nog onderzocht in hoeverre de
sportverenigingen hiervoor op enige
wijze kunnen worden beloond.
Ook voor dit onderwerp geldt dat de
gemeente Soest bij de voorbereiding en
uitvoering samenwerking heeft gezocht
bij de SFS.
Op de eerstvolgende ALV zal dit beleid
worden toegelicht. Daarvoor zullen de
sportverenigingen via een brief nader
worden geïnformeerd over dit
onderwerp.
Sportgala
Afgelopen maand heeft een delegatie
van het bestuur van de SFS de
wethouder geïnformeerd over het
onderzoek dat onder de
sportverenigingen is uitgevoerd over de
toekomst van het jaarlijkse Sportgala.
De conclusies uit het onderzoek, welke in
juni ook gepresenteerd zijn op de ALV,
waren voor haar herkenbaar. Ze wil
graag meedenken over de wijze waarop
we in de toekomst sportieve prestaties in
de gemeente waarderen en hoe we de
sport kunnen “promoten” zoals dat
eerder op het Sportgala een van de
doelstellingen was.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.
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